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Multichannel content partnerships
Deelname - looptijd 12 maanden

Inhoud (voor details partnerships zie pag. 2)

Platina partner (advertorial/programmatorial)
Goud partner (advertorial/programmatorial)
Zilver partner (companytorial)
Brons partner (thematorial)

4/1 pagina fc (opeenvolgend) + online
2/1 pagina fc spread + online
1/1 pagina fc staand + online
1/2 pagina fc staand + online

Euro (excl. BTW)
34.990,20.995,12.950,6.975,-

Doelgroep
De FD Transformers 200 lezer is vermogend, hoog opgeleid en werkzaam in een functie waarin koersbepalende
beslissingen worden genomen. De lezer heeft een positieve houding ten opzichte van de toekomst en gelooft dat
toekomstige veranderingen kansen bieden. De doelgroep behoort tot de hoge welstandsklasse en is zeer ambitieus
en veeleisend. De lezer behoort niet alleen tot de klassieke boardroom en degene die dat ambieert, maar ook tot
beslissers in opkomende sectoren zoals kennisindustrie, media, technologie en de overheid.
Verspreiding
Bijgesloten bij Het Financieele Dagblad welke verstuurd wordt naar het abonneebestand en digitaal te lezen op FD.nl
met een bereik van 195.000 ondernemende mensen.
Bijzonderheden
De business stories worden in een vast door de uitgever voorgeschreven lay-out opgemaakt.
Op business stories wordt geen bureaukorting gegeven.
Redactionele formule
Transformers 200: een ranglijst van grote Nederlandse bedrijven die toonaangevend zijn in de digitale transitie. Het
FD en Vlerick Business School kijken diep in de machinekamer van de 200 grootste Nederlandse bedrijven. Een
onderzoek naar wie het spel echt in de vingers heeft. Dit onderzoek biedt unieke inzichten in de do’s en don’ts van
digitalisering.
Data
Verschijning

zaterdag 23-06-2018

Sluit
4/1 of 2/1 programmatorial / advertorial
1/1 of 1/2 companytorial / thematorial
Advertentie

04-05-18
11-05-18
04-06-18

Aanleveren materiaal

Uiterste mogelijkheid afname interview
4/1 of 2/1 programmatorial / advertorial
1/1 of 1/2 companytorial / thematorial

11-05-18
18-05-18

Beeldmateriaal thematorial
Advertentie

21-05-18
07-06-18

Deelbaarheid van uw verhaal
Uw digitale business story is vindbaar en deelbaar via uw eigen (social) media en die van Cstories.nl en het platform
www.cstories.nl en via fd.nl branded channel (omgeving www.fd.nl/naam-deelnemer)

Cstories.nl © is een platform voor business storytelling met verhalen van CxO's en senior management, powered by:
Flex4Media | Emerce | Computable | Het Financieele Dagblad | IDG | MT
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de regels van het advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank en bij
de kamers van koophandel in Nederland .
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Partnerships
Content items
Platina

Goud

Zilver

Brons

Prijs in euro's

34.990

20.995

12.950

6.975

looptijd pakketten in maanden

12 mnd

12 mnd

12 mnd

12 mnd

Content exposure offline FD Transformers 200
advertorial/programmatorial FD Transformers 200 (4/1 pagina)
advertorial/programmatorial FD Transformers 200 (2/1 pagina)
Companytorial FD Transformers 200 (1/1 pagina)
Thematorial FD Transformers 200 (1/2 pagina)
verspreiding naar 85.000 gekwalificeerde beslissers in Nederland
Exposure online op FD.nl gedurende 1 maand
Billboard + Rectangle
Billboard + Rectangle
Billboard + Rectangle
Billboard + Rectangle













250.000
200.000
150.000
100.000

(*onder voorbehoud beschikbaarheid)

Exposure advertorial digitale nieuwsbrief FD
Commerciele verwijzing in FD-nieuwsbrief naar uw 4/1 pagina
Commerciele verwijzing in FD-nieuwsbrief naar uw 2/1 pagina
Commerciele verwijzing in FD-nieuwsbrief naar uw 1/1 pagina
Commerciele verwijzing in FD-nieuwsbrief naar uw 1/2 pagina

5
3
2
1

Nieuwsbrief verstuurd naar ruim 225.000 FD ochtend nieuwsbrief ontvangers
(*onder voorbehoud beschikbaarheid)

Content exposure print na verschijning FD Tranformers 200
uw eigen exemplaren van de FD Transformers 200 uitgave
Additionele online content exposure via Cstories.nl
doorplaatsing van uw 4/1 pagina - Cstories.nl
doorplaatsing van uw 2/1 pagina - Cstories.nl
doorplaatsing van uw 1/1 pagina - Cstories.nl
doorplaatsing van uw 1/2 pagina - Cstories.nl
opname moment video-quotes t.b.v. Cstories.nl
1 blog Cstories.nl
2 blogs Cstories.nl
3 blogs Cstories.nl
4 blogs Cstories.nl
Additionele social media content exposure via Cstories.nl
contentinterview Twitter bericht Cstories.nl
per blog Cstories.nl Twitter bericht
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Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de regels van het advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank en
bij de Kamers van Koophandel in Nederland.

